
  فإذا قال قائل: ماذا أصنع به إذا تبت ؟ يعين رجل اكتسب ماال حراما مث تاب فماذا يصنع به؟

؛ ألنه لو تصدق به تقربا به مل يقبل منه ومل تربأ ذمته؛ مل يقبل ذمته ال تقربا بهلنقول: يتصدق به ختلصا منه وإبراء 

)؛ ومل تربأ ذمته ألنه إمنا تصدق به على أنه  طيباإن اهللا طيب ال يقبل إال  منه لقوله صلى اهللا عليه وسلم: (

فإذا تصدق به تربئا  ...ملكه ال أنه متخلص منه متربئ خبالف من تصدق به ختلصا منه فإنه يؤجر على ذلك،

  منه هل يؤجر على نفس الصدقة أو على الرباءة والتوبة؟ على الرباءة والتوبة؛ طيب.

))  أنفقوا ))؛ وجه الداللة من (( مما كسبتم )) و(( أنفقوا جلربية؛ لقوله: ((ومن فوائد اآلية الكرمية: الرد على ا

نفق أأنه لو كان اإلنسان جمربا على عمله مل يصح أن نوجه إليه األمر باإلنفاق ألنه يقول ما أقدر؛ لو أردت أن 

على أن اإلنسان  )) أضاف الكسب إليهم فهو دليل كسبتم وأنا جمرب على العمل ما متكنت؛ كذلك قوله: ((

   وال جيرب عليه. ينسب إليه الفعل

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا  (( ...ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب الزكاة من اخلارج من األرض؛ من أين تؤخذ؟

)) ففيها وجوب  مما أخرجنا لكم من األرض )) قوله: (( من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من األرض

خرج من األرض؛ عرفتم ؟ طيب وظاهر اآلية وجوب الزكاة من اخلارج من األرض مطلقا سواء كان الزكاة فيما 

قليال أم كثريا، وسواء مما كان يوسق ويكال أم ال؛ وإىل هذا ذهب بعض أهل العلم، على أن الزكاة جتب يف 

تفصيل يف هذا؛ فأوال ال اخلارج من األرض مطلقا لعموم اآلية؛ ولكن الصواب خالف ذلك لداللة السنة على ال

) فإذا حصل  ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة جتب الزكاة يف القليل لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: (

صاع النيب صلى اهللا باإلنسان من الزرع دون مخسة أوسق؛ والوسق هو احلمل؛ ومقدار اخلمسة ثالث مائة صاع 

وي مائيت صاع فقط؛ فلو رجعنا إىل ظاهر اآلية؟ لو رجعنا إىل عليه وسلم؛ فإذا حصل اإلنسان من الزرع ما يسا

  نت أنه ال شيء عليه فيما دون ذلكظاهر اآلية لوجبت عليه؛ ولكن السنة بي

ليس فيما دون خمسة  ثانيا: دلت السنة على أن ما ال يكال ال جتب فيه الزكاة؛ كيف ذلك؟ من قوله: ( 

ستون صاعا؛ وعليه  فال جتب الزكاة يف اخلضروات مثل التفاح ) والوسق كما قلت هو احلمل وهو  أوسق

  د من أن يكون ذلك الشيء مما يوسقوالربتقال واألترج وشبهها؛ ألا ألن السنة بينت أنه الب

)) وقد دلت  أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من األرض ثالثا: أمجل يف اآلية مقدار ما ينفق (( 

من األرض أن الواجب فيما يسقى مبئونة نصف العشر؛ يعين مخسة يف املائة؛ وفيما يسقى بال  السنة فيما خرج

)) هل بينت السنة ما جيب يف عروض من طيبات ما كسبتم  مئونة العشر يعين عشرة يف املائة؛ واضح؟ طيب ((



ينت السنة بأن يف كل التجارة؟ نقول: نعم ؛ ألن عروض التجارة تقوم بالذهب والفضة؛ والذهب والفضة قد ب

  واحد منها أيش؟ ربع العشر، ربع العشر كم؟ واحد من أربعني وهو كذلك.

    من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من  من فوائد اآلية: ما يتبني من اختالف التعبري من قوله: ((

تعبريا يدل على أنه ليس من والثاين عرب  ))؛ فلماذا عرب باألول تعبريا يدل على أن ذلك من فعل العبد األرض

فعل العبد ؟ األمر يف هذا واضح؛ ألن منو التجارة بالكسب غالبه من فعل العبد، يبيع ويشرتي ويكسب؛ أما ما 

  )) . أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون خرج من األرض فليس من فعل العبد يف الواقع ((

ومما أخرجنا لكم من  الزكاة يف املعدن، يف املعادن؛ لدخوهلا يف عموم (( من فوائد اآلية الكرمية أيضا: وجوب

وفضة وجبت فيه الزكاة بكل حال؛ وإن كان غري ذهب  ا))؛ لكن العلماء يقولون: إن كان املعدن ذهب األرض

ا هيها بعينوفضة كالنحاس والرصاص وما أشبهها ففيه الزكاة إن أعده للتجارة؛ ألن هذه املعادن ال جتب الزكاة ف

  تجارة وجبت الزكاة فيها.لل اهانو  إذاإمنا جتب الزكاة فيها بالنية يعين 

طيب هل يستفاد منها وجوب الزكاة يف الركاز ؟ يف الركاز ؟ فيه خالف منهم من قال: يستفاد من ذلك، وجوب 

دفون اجلاهلية أي ما وجد من اجلاهلية أي م نهو الركاز؛ الركاز ما وجد من دف الزكاة يف الركاز والبد أن نعرف ما

النقود القدمية اليت تنسب إىل زمن بعيد حبيث يغلب الظن أنه ليس هلا أهل اليوم نعم؟ هذا الدراهم والدنانري إذا 

زكاة أو ال جتب فيها خالف بني العلماء؛ هذا اخلالف مبين على املراد الوجدت تكون ركازا؛ فهل جتب فيها 

) فمنهم من قال: إن املراد باخلمس واحد من مخسة؛  وفي الركاز الخمس سلم : (بقول النيب صلى اهللا عليه و 

املراد باخلمس أل للعهد املعروف شرعا وهو اخلمس الذي يصرف مصرف الفيء؛ وقال إنه ال ان ومنهم من قال: 

منا وجب فيه اخلمس؛ والذين قالوا إن املراد باخلمس واحد من مخسة قالوا: إفيه يوجد شيء من أموال الزكاة 

اخلمس لسهولة احلصول عليه، يعين مثال الدراهم والدنانري أو عروض التجارة فيها تعب وما أخرج اهللا من األرض 

  تعبه أسهل و الركاز أسهل من اجلميع فوجب يف كل واحد منها ما تقتضيه احلكمة .

  ما أحد جيد ركازا يا شيخ؟:الطالب

  نعم؟ :الشيخ

  ما أحد يدور ؟  :الطالب

رون عليه إما حفريات أو أحد ينبه أحد يف الرؤيا ينبهه ث، يوجد ناس يعرون عليهثال؛ يوجد، يوجد ناس يع :الشيخ

  فالين فيه كذا وكذا أي نعم.من فوائد اآلية الكرمية:الكان امليقول 

  الراجح يا شيخ؟: الطالب



   . الراجح وجوب اخلمس  :الشيخ

  )) . وال تيمموا الخبيث منه تنفقون الرديء يف إخراج الزكاة؛ لقوله: ((من فوائد اآلية الكرمية: حترمي قصد 

ومن فوائد اآلية أيضا: إذا ضمت إىل حديث ابن عباس حيث بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم معاذا إىل اليمن 

إياك  (اآلية تبني لك العدل يف الشريعة؛ ألن قوله: إىل ) إذا ضممت احلديث إياك وكرائم أموالهم  قال: (

  هذا إجحاف على من؟يف ) لو أن العامل على الزكاة قصد الكرائم من األموال صار  وكرائم أموالهم

  على صاحب املال:الطالب

على أهل األموال؛ ولو قصد الرديء صار إجحاف على أهل الزكاة؛ فصار الواجب وسطا؛ ال نلزم   :الشيخ

  صاحب املال بإخراج األجود وال منكنه من إخراج األردأ، خيرج الوسط .

 ال يؤمن أحدكم من فوائد اآلية الكرمية: اإلشارة إىل قاعدة إميانية عامة وهي قول الرسول عليه الصالة والسالم: (

))؛ فما وجه الداللة ؟ من  ولستم بآخذيه إال أن تغمضوا فيه ) لقوله: (( حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه

  يعرف ؟ 

  ذا لنفسه فلماذا يرضاه لغريه اإلنسان إذا كان ال يرضى: الطالب

كنت أنت لو أعطيته من هذا املال ما أخذته إال على   أظن واضح ؟ إذا لنفسه فلماذا يرضاه لغريه: الشيخ

إغماض وسهولة وإغضاء عن بعض الشيء فلماذا ختتاره لغريك؟ وهذا ينبغي لإلنسان أن يتخذه قاعدة فيما 

من أحب أن يزحزح  ( يعامل به غريه؛ بأن يعامله على ما حيب أن يعامله به؛ وهلذا جاء يف احلديث الصحيح:

 ) جنة فلتأته منيته وهو يؤمن باهللا واليوم اآلخر وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليهدخل اليعن النار و 

أن كثريا من الناس اليوم ال يتعاملون فيما بينهم هذه الشديد شف القاعدة يف املعاملة مع الناس؛ ومع األسف 

مة يقول: احللف الكاذب يف املعاملة، أكثر الناس يرى أن املكر غنيمة، وأن الكذب غنيمة حىت إن بعض العا

املسمار للخشبة هو احللف الكاذب ـ  ...يعين يقول البيع والشراء مسامري السلع، مسامري السلع ويش معىن هذا؟

  . ) ة للسلعة ممحقة للكسبقالحلف منف( أعوذ باهللا ـ مل يعلم أن 

ومن فوائد اآلية الكرمية : استعمال القياس، أو إثبات القياس؛ نأخذ من الضيف ؟ أقول من فوائد اآلية: إثبات 

  القياس ؟ 

  اآلية ؟:الطالب

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من األرض وال تيمموا  اآلية: (( : الشيخ

  ))؛ حجة القياس؟ أي نعمإال أن تغمضوا فيه واعلموا أن اهللا غني حميد  الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه



  : ما أدريالطالب

  ن يعرف من الضيوف؟ أنت منهم؟ يالطيب م : ما تدريالشيخ

  ))وال تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه  قوله تعاىل: ((: الطالب 

  )) ؟  إال أن تغمضوا فيه لستم بآخذيه (()) وإال من  وال تيمموا من أي اجلملتني؟ من ((:الشيخ 

  ))  وال تيمموا ((

  )) توافقونه؟  وال تيمموا من قوله: ((: الطالب

  ال؛ نريد ضيفا آخر؟: الشيخ

  )) ولستم بآخذيه (( :الطالب

لكن أظن يريد يعرف على طول مادام انتفى اجلملة األوىل؛ طيب بني يل وجه القياس عشان نعرف إنك  :الشيخ

  أنت من الضيوف؟ال ؟ من؟ 

  )) ولستم بآخذيه إال أن تغمضوا نعم (( :الطالب 

  زين وجه القياس ؟  :الشيخ 

  )) إال أن تغمضوا فيه ((: الطالب

  د وجه إثبات القياس من هذه اآليةأقول ما وجه القياس؟ هذا لفظ اآلية لكن نري  :الشيخ

  ال يرضاه لنفسه ال يرضاه لغريه الذي: الطالب 

   يعين إذا كنت ال ترضاه لنفسك فكيف ترضاه لغريك يعين قس هذا ذا واضح؟ طيب قياس أولوية ؟. :الشيخ

  .كذا ؟ د  يمح،ومها: غىن  ؛من فوائد اآلية: إثبات امسني من أمساء اهللا

  وإثبات صفتني من صفات اهللا؛ ومها: الغىن واحلمد .

  وهو كمال غناه وهو أنه غىن حيمد عليه سبحانه وتعاىل. ؛وفيه أيضا إثبات صفة ثالثة من اجتماعهما مجيعا

؟ أو من األمساء الالزمة هل مها من األمساء املتعدية حبيث ال يتم اإلميان ما إال بإثبات ثالثة أمورهذان االمسان 

  عيدإثبات األمرين ؟بحبيث يتم اإلميان ما 

  الغين هذا الزم؛ واحلميد متعدي:الطالب

  زين الغين الزم مباذا يتم اإلميان به؟ : الشيخ 

  متضمن لصفة وهي الغىنيتم اإلميان به بأنه اسم من أمساء اهللا عزوجل وكذلك اإلميان بأنه : الطالب

  ؟ يل هالصفة وهي الغىن طيب؛ احلميد قلت: إنه متعدي فال يتم اإلميان به إال بأمور ثالثة قل متضمن:الشيخ



  أنه اسم وأن نؤمن بأن بالصفة وهي احلمد ثالثا: نؤمن باحلكم أو األثر وهو أنه حيمد على املؤمنني:الطالب

  ىن حممود؟؛ هذا إذا جعلناها مبعىن حامد؛ فإن جعلناها مبعبالصفة وهي احلمد : الشيخ

  الزم: الطالب 

    فهو الزم ويتم اإلميان به بأمرين: إثبات االسم وإثبات الصفة أحسنت طيب.: الشيخ 

  : الغىن متعدية؟الطالب

  بنفسه.هو غين ال ال   ةيال ما هي متعد: الشيخ

    .)) قرأناها أو اآلن نبدأ ؟ طيب ...الشيطان يعدكم  طيب يقول: ((

))  يعدكم وخربه مجلة: (( أ)) مبتد الشيطان )) (( الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء قال اهللا تعاىل: ((

))؛ أما الضم فال إشكال فيها؛ ألنه معطوف على  ويأمركم )) فيها قراءتان: الضم والسكون (( ويأمركم و((

املضارع  النحو أن الفعل يف قواعد))؛ وأما قراءة اجلزم ففيها إشكال ألن املعروف  ويأمركم )) (( يعدكم مرفوع ((

إذا مل يدخل عليه جازم وال ناصب يكون مرفوعا؛ وهنا كان جمزوما قالوا: إن جزمه هنا للتخفيف، لتخفيف 

))؛ لكن هذه القاعدة غري متعدية إمنا  ويأمركم )) أخف على اللسان من قوله: (( ويأمركم النطق؛ ألن قوله: ((

العلة غري متعدية وإمنا يعلل ا ما ثبت؛ ويش الفرق بني يعين ملاذا قلنا غري متعدية؟ يعلل ا ما ثبت؛ انتبه هذه 

ألننا لو قلنا متعدية لكان قياس ذلك أن كل لفظة يف القرآن يكون فيها ثقال على اللسان تسكن وليس كذلك؛ 

ية املعروفة فنحن نقول: ع؛ لكن إذا وردت قراءة فيها خفة وختالف القواعد العربا ألن القرآن مبين على السم

  لفت القاعدة للتخفيف.و خ

واهللا يعدكم حممد ((  أوخرب؛ املبتد أ)) هذه أيضا مجلة مكونة من مبتد واهللا يعدكم مغفرة منه وفضال وقوله: ((

  )) ؟ مغفرة منه وفضال

  ...:الطالب

        قلت لكم، فيها قراءة سبعية نعم الراء، فيها قراءة سبعية  تان)) أي فيها قراء يأمركم ؟ ((أاملبتد : الشيخ

 أ)) أيضا مجلة مكونة من مبتد واهللا يعدكم )) فيها قراءتان؛ طيب (( يأمركم ) وفيها قراءة: (() ويأمركم ((

وهو  أمجلة خربية أيضا مكونة من مبتد )) واهللا واسع عليم ))؛ (( يعدكم )) واخلرب مجلة (( اهللا (( أخرب؛ املبتدو 

   )) خرب ثاين. عليم )) خرب؛ و(( واسع (( ؛)) اهللا ((

قيل: إنه مشتق من شطن إذا بعد؛ وعلى  من أمساء ابليس)) والشيطان اسم  إن الشيطان يقول اهللا عزوجل: ((

؛ والغضب واحلمق واجلهل ظوغضب ألنه هو صفة التغي يظ؛ وقيل: إنه مشتق من شاط إذا تغهذا فالنون أصلية



   وحفظناها من كل شيطان ولكن األول أقرب إنه من شطن إذا بعد بدليل أنه مصروف؛ قال اهللا تعاىل: (( 

  )) وصرفه دليل على أن النون؟ أصلية وإال زائدة؟ رجيم

   أصلية: الطالب 

))؛ يقول اهللا عن الشيطان  يوم الدينوإن عليك اللعنة إلى  وإمنا كان كذلك ألن اهللا أبعده يف قوله: (( : الشيخ

يعد بين آدم الفقر ويأمر بالفحشاء؛ يعده الفقر يقول: ال تنفق، ال تنفق؛ ألنك إن نفقت افتقرت؛ إذا كان عندك 

مائة  وأنفقت عشرة كم بقي؟ تسعني، أنفقت عشرة أخرى بقي مثانني؛ أنفقت مخسني بقي ثالثني؛ أنفقت 

شرة صرت فقريا؛ فهو يقول لك: ال تنفق فإنك إن أنفقت صرت فقريا؛ فهو يعدكم عشرين بقي عشرة؛ أنفقت ع

) الصدقات  ما نقصت صدقة من مال الفقر؛ ولكن هذا صحيح وإال ال؟ ال، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: (

اهللا وما آتيتم من  وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فال يربوا عند ما تنقص األموال؛ وقال اهللا تعاىل: ((

يعدكم  )) يعين هم الذين نالوا درجة التضعيف أي نعم؛ قال: (( زكاة تريدون وجه اهللا فأولئك هم المضعفون

        ؛ ويوافقه يف االشتقاق األكرب القفر وهي األرض اخلالية؛ يعين خلو ذات اليد؛ )) والفقر هو اخللو الفقر

)) فهو يعد وخيوف من الفقر ويأمر بالفحشاء؛ ما املراد بالفحشاء هنا؟ الفحشاء هو  ويأمركم بالفحشاء ((

هنا هو موضع إنفاق والذي يستفحش فيه هو الذي البخل؛ ألن الفحشاء يف كل موضع حبسبه؛ واملوضع 

بخل الكاة؛ و بخل بالز البخل؛ فالشيطان يأمر بالبخل؛ والبخل الذي يأمر به الشيطان قسمان: خبل بواجب كال

بخل مبستحب؛ هذا هو الذي يأمر به الشيطان؛ أما البخل باملباح فالشيطان البواجب النفقة كالزوج واألقارب؛ و 

      املباح أوىل؛ قال اهللا تعاىل: يف أو مل ينفق بل قد يكون عدم إنفاقه إذا أنفق  ؛ال يأمر به؛ ألنه ال يفيد املرء

مثل قوله  غري البخل؟ نعم تأيت ملا يستفحش بالذنوب عموماللبخل؛ وتأيت )) قلت إن املراد به هنا با الفحشاء ((

ذوات احملارم؛ قال اهللا  )) وتأيت للزنا واللواط ونكاح الذين يجتنبون كبائر اإلثم والفواحش إال اللمم تعاىل: ((

وال تنكحوا ما نكح ((  ))؛ وقال اهللا تعاىل يف نكاح ذوات احملارم: وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة تعاىل: ((

   )) . أتأتون الفاحشة( ))؛ وقال يف اللواط قال عن لوط: ( آبائكم من النساء إال ما قد سلف إنه كان فاحشة

)) ألن الصدقات تكفر ا  يعدكم مغفرة )) شف فرق بني هذا وهذا؛ (( واهللا يعدكم مغفرة منه وفضال((

الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصالة الرجل في  اخلطايا؛ قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: (

)) وإال ال؟ ال تتابعوين  يعدكم الفقر ) وفضال يعين زيادة؛ فالصدقة تزيد؛ املغفرة ضد يأمركم؛ (( جوف الليل

حىت تيقنوا ؛ أيش؟ الفضل ضد الفقر؛ واملغفرة ضد الفحشاء؛ ألن الفحشاء تكسب الذنوب واملغفرة متحوا 

  وب؛ ففرق بني هذا وهذا.الذن



إذا قال قائل: كيف تكون الصدقة أو اإلنفاق من املال فضال وحنن نشاهد أنه ينقص ؟ ))  وفضالقوله (( 

  فالعشرة إذا أنفق منها درمها صارت تسعة فما وجه الزيادة؟ أو على األقل ما وجه عدم النقص ؟

قد تكون و تكون معنوية  ى قدثاين أن الربكة اليت تعطة؛ شيء وجه األول بأن هذه الزيادة يف اآلخر : الطالب

  يزيد ماله. . .فيف بعض األحيان حسية 

نقول الزيادة انتبه ! أما بالنسبة للزيادة فاألجر يف اآلخرة فاألمر ظاهر؛ إذا أنفقت درمها جاءك باآلخرة  : الشيخ

سية يف الدنيا كيف تكون الزيادة؟ قلنا: عشر دراهم إىل سبع مائة درهم هذه زيادة؛ لكن إذا أردنا الزيادة احل

   :زيادة من عدة أوجهال

  يا حممد الوجه األول: أن اإلنسان قد يفتح اهللا له باب رزق فيتكسب ويزيد املال؛ أليس كذلك؟

ثانيا: أن هذا املال رمبا يقيه اهللا تعاىل آفات لو ال الصدقة لوقعت فيه وهذا مشاهد؛ وهلذا عند العامة اآلن إذا  

كي فالزكاة تقيه اآلفات؛ ز شيء مث وجده بعد يقولون هذا مال مزكى؛ يعين عند العامة إن املال إذا لإلنسان ضاع 

  واضح

: هو الربكة، الربكة يف اإلنفاق؛ إذا نزعت الربكة من اإلنفاق فقد ينفق اإلنسان عشرين  الشيء الثالث مما يزيده

اإلنفاق اليسري يقضي به اإلنسان حاجات كثرية وهذا شيء  أمور ما تنفعه؛ وإذا حلت الربكة صار درمها يف

مثر خنل وكان ذلك يف رمضان؛ أما  ماستقمشاهد ؛ وأظن أين قد حكيت عليكم قصة وقعت مع رجلني نعم؟ ا

أحدمها فقال: سأجذ الثمرة يف رمضان ارا من أجل أن ال حيضر الفقراء فيأكلوا منه؛ بالليل ؟ ال ارا، بالليل 

بالنهار حىت يأيت الناس ويأكلون؛ شف  ذجييئون ويأكلون؛ أما الثاين فقال أؤجل جذاذ النخل إىل الفطر وأج

ا لآلخر ختري خذ الذي تريد؛ فأخذ ما يرى أنه األكثر؛ الذي أخذه من؟ البخيل؛ أخذ وقسم الثمر وقال أحدمه

كثريا   ه بعد الفطر وأكل الفقراء منهذوا النخل صار سهم الكرمي الذي جذالنصيب الذي يرى أنه األكثر؛ ملا ج

كرمي كان قد خريه؛ صار أكثر من ذلك؛ فتخاصم الرجالن إىل القاضي؛ وادعى البخيل أن القسمة غلط مع أن ال

أكثر؛ قال:  هين رأيتإل؟ قال: نعم؛ اخرتت سهمك؟ قال نعم؛ ملاذا؟ قال: كلقاضي قال طيب خري ل رافعات ملا 

طالب؟ مث قال الكرمي: إن القصة كذا وكذا وكذا هو جذه يف النهار يف رمضان ومل تأقررت على نفسك اآلن كيف 

العيد قلت للناس إننا سنجذ النخل يف اليوم الفالين فمن شاء منكم حيضره فقري يأكل؛ وأنا أخرته وملا صار يوم 

أن حيضر فليحضر؛ وحضر املساكني كثريا وأكلوا؛ فقال له الشيخ: احلمد هللا هذا مصداق قول الرسول عليه 

) شف سبحان اهللا العظيم هذا الشيء يعين مشهور عندنا يف  ما نقصت صدقة من مال الصالة والسالم: (

    البلد.



أ خلرب أم ال؟ ليس أصلهما املبتدوا أال تنصب مفعولني؛ أصلهما املبتد)) مبعىن يعطي وهي يف هذه احل يؤتي ((

)) طيب  قل أرأيتم إن أتاكم واخلرب؛ وقال: يأيت ويأيت مبعىن جييء؛ وهي يف هذه احلال تنصب مفعوال واحدا ((

))  يؤتي الحكمة من يشاء مفعولني؛ املفعول األول هنا (()) مبعىن أعطى فهي تنصب  آتى أما إذا كانت من ((

)) رمبا نقول إن هذه  من يؤتى الحكمة فقد أوتي ))؛ وقوله: (( من يشاء احلكمة؛ والثاين: من" يف قوله: ((

)) هي املفعول الثاين؛  الحكمة " و(( من ")) هو : يؤت الحكمة اجلملة الثانية تدل على أن املفعول األول ((

من يؤت  )) وقوله: (( من يؤت )) هو اسم الشرط (( ومن يؤت الحكمة ه جعل املؤتى يف قوله: ((ألن

            )) فعل مضارع مبين أليش؟ للمفعول؛ ونائب الفاعل فيه هو املفعول األول؛  يؤت )) (( الحكمة

  أوتي خيرا  الشرط؛ و(()) يا خباري ؟ هي جواب  فقد أوتي )) هي املفعول الثاين؛ ومجلة (( الحكمة و((

  )). كثيرا   من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا )) نقول فيها كما قلنا يف (( كثيرا

   وما يذكر إال  ك ؟ ((ء)) يف هذا الرتكيب األخ الذي ورا أولوا )) (( وما يذكر إال أولوا األلباب قال: ((

  وايش امسك انت  )) ويش إعراا؛ أولوا )) ؟ ((أولوا 

  :عبد اهللالطالب

  : عبد اهللا مني الشيخ

  حامد :عبد اهللا بن  الطالب 

  وايش اعراا ؟))  أولوا ((: يال عبد اهللا الشيخ

  : فاعل الطالب

)) مبعىن أصحاب وهي ملحقة جبمع املذكر السامل  أولوا )) ألن االستثناء هنا مفرغ؛ و(( يذكر فاعل لـ((: الشيخ

   وهلذا رفعت بالواو.

)) يعين أن اهللا تعاىل يعطي احلكمة من يشاء من  يؤتي الحكمة من يشاء عزوجل يف هذه  اآلية: ((يقول اهللا 

قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من  عباده؛ وذلك ألن األمر كله بيده سبحانه وتعاىل؛ قال اهللا تعاىل: ((

؛ )) لى كل شيء قديرتذل من تشاء بيدك الخير إنك عتعز من تشاء و تشاء وتنزع الملك ممن تشاء و 

احلكمة بيد اهللا عزوجل يؤتيها يا ابراهيم يؤتيها؟ من يشاء من عباده؛ وقد مر علينا كثريا بأن فعل اهللا املقيد 

وما تشاءون إال أن يشاء اهللا  على ما تقتضيه احلكمة؛ واستدللنا لذلك بقوله تعاىل: (( مبشيئته يرد إىل احلكمة

اهللا سبحانه وتعاىل يؤيت احلكمة من يعلم أنه أهل هلا؛ كما يعطي الرسالة من يعلم ف )) إن اهللا كان عليما حكيما

)) وليس فعل اهللا عزوجل رد مشيئة أنه يعطي هذا ومينع هذا بس  اهللا أعلم حيث يجعل رسالته أنه أهل هلا ((



فعل من أحكم حيكم )) ما هي؟ احلكمة  الحكمة مبجرد أنه شاء هذا أو شاء هذا ولكنه حبكمة؛ وقوله: ((

إحكاما مبعىن أتقن؛ وال إتقان إال بأمرين: بالعلم، والرشد؛ ال ميكن أن حيصل إحكام ألي شيء من األشياء إال 

بأمرين مها: العلم والرشد؛ ألن من فاته العلم كيف حيكم الشيء وهو ال يعلم؛ لو قيل لك: إن هذا الرجل سوف 

لم كيف يصنع؟ هل ميكن أن يصنعها أو ال؟ ال ميكن؛ لو قيل لك: إن وهو مل يتعوحيسنها ا هيصنع ساعة؛ ويتقن

األعمدة وال  ضعما حيسن أن يتصرف ال حيسن أن ي بناء ولكنه سفيهالهذا الرجل سوف يبين بناء وهو عامل ب

هو جيد عنده علم لكن ما عنده حسن تصرف ليس عنده  اجلسور وال املصفحات وال شيء من هذا؛ يعين

هل ميكن أن يبين وإال ال؟ ال ميكن؛ إذا فاحلكمة تعود إىل شيئني: العلم والرشد؛ وهلذا قال اهللا حسن التصرف؛ 

)) فبالكتاب العلم وباحلكمة  وأنزل اهللا عليك الكتاب والحكمة عزوجل لنبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم: ((

كل حال اهللا عزوجل يهب الرشد؛ وإن شئت فقل إن احلكمة تشمل العلم والرشد أيضا وهي السنة؛ على  

احلكمة من يشاء؛ فتجد بعض الناس يهبه اهللا علما ورشدا عنده علم عنده رشد ينزل األشياء يف منازهلا، يعطي  

عند كون العطاء أنفع ومينع عند كون املنع أنفع ويتكلم إذا كان الكالم أنفع ويسكت إذا كان السكوت خريا 

علم ألنه علم أن هذا أنفع ورشد ألنه سلك النافع؛ فإذا من اهللا على وهكذا؛ نقول هذا أيش؟ هذا حكمة؛ رشد 

)) يعين من يهبه اهللا  الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ؤتومن ي اإلنسان ذا األمر باحلكمة فإن اهللا يقول: ((

صة وهو عامل الرشد فال يفوته شيء وال يضيع فر علما و الألن لديه ؛ احلكمة والعلم والرشد فإنه يؤتى خريا كثريا

)) ومل يقل سبحانه وتعاىل: فقد أويت اخلري كله؛ ألنه  فقد أوتي خيرا كثيرا بأمور اخلري وأمور الشر؛ وقوله: ((

يرد عليه سوء و مهما كان اإلنسان فهو ناقص مهما كان، مهما بلغ يف العلم والرشد فإنه ناقص يرد عليه اجلهل 

دائما يسأل اهللا تعاىل التوفيق والرشاد والسداد؛ ألنه مهما كان ناقص؛ التصرف؛ وهلذا ينبغي لإلنسان أن يكون 

أحيانا يتكلم اإلنسان وهو حني يتكلم بالشيء يرى أنه على صواب مث بدأ يتبني له أنه خطأ؛ ملاذا؟ ألنه فاته إما 

ص مث يقول: احلكم  العلم وإما الرشد؛ بل حىت اإلنسان اتهد أحيانا جيتهد يف طلب احلق ويتحرى ويدرس النصو 

كذا وبعد مضي مدة يتغري اجتهاده ويرى أن احلكم خالف احلكم األول؛ وهذا نقص وإال كمال؟ هذا نقص؛ 

ه؛ يقول: ئق؛ ومل ينتصر لنفسه ويبقى على خطولكنه يكون كماال إذا رجع إىل احلق، يكون كماال إذا رجع إىل احل

))  يؤتي الحكمة قول: ملاذا اختلف األسلوب يف قوله: (()) قد ت ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ((

 ومن يؤتي الحكمة احلكمة ؟ ألنه قال يف األول: (( همن يؤتو )) ؟ ملاذا مل يقل:  ومن يؤت الحكمة مث قال: ((

ة وقد تكون مكتسبة ز علم أن احلكمة قد تكون غري)) ؟ اجلواب اهللا أ ومن يؤت الحكمة ))؛ فلماذا قال: ((

ة الناس من احلكمة وحسن التصرف ما ال حيصل له لو كان منعزال طاإلنسان قد حيصل مع املران وخمالن مبعىن أ



عن الناس؛ وهلذا أتى بالفعل املضارع املبين للمفعول ليعم كل طرق احلكمة اليت تأيت منها سواء أويت احلكمة من 

هو من؟ من  بن احلكمة باملمارسة والتجار ؛ والتجارب على أن ما حيصل مةعزوجل أو من قبل املمارسقبل اهللا 

   لك من يفتح لك من أبواب احلكمة وأبواب اخلري. قيض اهللا عزوجل؛ هو الذي 

)) التذكر مبعىن االتعاظ واالعتبار باألمور وجماريها ونتائجها  ما يذكر (( )) وما يذكر إال أولوا األلباب يقول: ((

)) أي العقول؛ ألن األلباب مجع لب وهو العقل؛  األلباب أصحاب (()) أي  ما يتذكر إال أولوا ومثراا؛ ((

عذيب أصحاب العقول هم الذين يتذكرون سواء كان ذلك فيما أجرى اهللا على عباده من السنن السابقة يف ت

ه؛  املكذبني وإهالك ارمني؛ أو كان فيما حيصل من جتارب احلياة يف زمانه فإنه كما قيل: العاقل من اتعظ بغري 

كل إنسان عاقل يأخذ من األمور عربا ودروسا ولذلك جتده ينظر ويفكر ويقيس املاضي باحلاضر ويقيس 

وما تغني اآليات  افل ال يتذكر ((غاملستقبل باحلاضر نعم؟ ليصل إىل نتيجة؛ أما من ليس عنده عقل فهو غافل، 

  )) . والنذر عن قوم ال يؤمنون

قال قائل: هل اللب هو الذكاء أو شيء آخر ؟ ال اللب هو العقل والعقل غري الذكاء؛ قد يكون من الكفار  إذا

))  عمي فهم ال يعقلون صم بكم من هو غاية يف الذكاء لكنه غاية يف السفه؛ وهلذا وصف اهللا الكفار بأم ((

)) إذا  عمي فهم ال يعقلونبكم  ء صممثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما ال يسمع إال دعاء وندا و((

مهما رأينا من سياسات األمم الكافرة وذكائها ال ينبغي أبدا أن نقول هلم عقالء؛ انتبه هلذا كيف اهللا يقول فهم 

ال يعقلون وأنت تقول إم عقالء؛ ولكن نقول: إم أذكياء؛ وال يلزم من الذكاء العقل؛ العقل حسن التصرف؛ 

قال ألنه يعقل صاحبه عما يضره؛ أما الذكاء فهو حدة اإلدراك والفهم قد حيمد وقد ال حيمد؛ وهلذا مسي العقل ع

وهلذا قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف الفتوى احلموية عن املتكلمني قال: إم أوتوا ذكاء ومل يؤتوا زكاء؛ هذا جناس 

   الظاهر أنكم ما تعرفوا  . تام وإال غري تام؟ جناس غري تام


